
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

Бр. 01- 

Датум: 18.07.2018. године 

Б Е О Г Р А Д 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Кандидат приликом пријаве на Конкурс уз образац пријаве, који се добија на 

факултету приликом предаје докумената, или се преузима са сајта факултета, подноси и 

следећа документа: 

- оверену копију извода из матичне књиге рођених (са холограмом),  

- уверење о држављанству, 

- оверене преводи сведочанства сва четири разреда о завршеној средњој школи, 

-   оверен превод дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,  

- копију потврде из Министарства да је започета нострификација докумената, 

-  признанцу као доказ о уплати 6.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 

 840-1825666-41, са позивом на број 200-3 на име трошкова полагања пријемног 

 испита.  

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила 

пријемног испита. 

 

2.  Кандидат који стекне право на упис подноси следећа документа: 

- решење из Министарства о обављеној носрификацији докумената из средње 

 школе мора да се донесе најкасније до 01.10.2018. године. 

- индекс (купује се у скриптарници факултета на главном улазу), 

- две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm, 

- признаницу о уплати накнаде од 100,00 динара за Центар за развој каријере (жиро 

рачун: 840-1825666-41, позива на број 200-5), 

- признаницу о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте 

(самофинансирајући студенти уплаћују прву од четири рате за школарину 

уплатницом на жиро-рачун факултета 840-1825666-41, позив на број 200-3).  

Напомена: Прва рата уплаћује се приликом уписа у износу од 30.000 динара, 

друга око 10. јануара, трећа око 20. марта и четврта око 20. маја 2019. 

године). 

 

3.  Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају. 

 

4.  Кандидат који буде уписан у прву годину интегрисаних академских студија школске 

2018/2019. године као буџетски студент, а није из Београда, ако жели да конкурише за 

смештај у студентском дому почетком септембра, пре уписа треба да обезбеди оверене 

копије превода свих оригиналних докумената из средње школе, јер ће  му та документа 

бити потребна приликом конкурисања за смештај у дом. 

                          

     Декан 

    Факултета ветеринарске медицине 

                                                             проф. др Владо Теодоровић 


